
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 مزیت های چاپ یووی
10:04 

امروزه استفاده از فن آوری یووی در صنعت چاپ بطور قابل توجهی رو به گسترش است ، که البته صنعت چاپ ایران نیز از 
این امر مستثنی نیست. اینکه اخیرا بسیاری از فعاالن حوضه چاپ در ایران سیستم ماشین آالت چاپ خود را به سیستم چاپ یووی 

یووی در برابر با چاپ سنتی است. در این مقاله سعی شده عالوه بر ذکر مزیت های چاپ تبدیل میکنند نشان از مزیت های چاپ 
یووی مفاهیم علمی کاربردی این فن آوری تشریح شود تا خوانندگان با شناخت بهتر بتوانند استفاده ی اصولی از فناوری یووی در 

 حوضه ی کاری خود داشته باشند. 
 و پوشش های یووی مرتبط است. برخی از این مزیت ها در زیر تشریح شده است: مزیت های چاپ یووی به خواص رنگ ها

  

  رنگ ها و پوشش های یووی فقط زمانی که در مجاورت اشعه فرا بنفش قرار میگیرند خشک می شوند. بنابراین دیگر
 نگرانی بابت خشک شدن رنگ و چسبیدن آن به چاپگر در زمان هایی که چاپگر کار نمیکند وجود ندارد. 

  انجام میشود .بدلیل حفظ شکل مایع رنگ های یووی تمیز کردن چاپگر سریعتر و راحت تر 

  رنگ های یووی با مجاورت در برابر اشعه فرا بنفش فوری خشک میشوند در صورتی که رنگ های سنتی زمان طوالنی
 تری را برای خشک شدن نیاز دارند.

 .المپ های یووی کم مصرف تر از کوره های خشک کن حرارتی هستند 

 است. کیفیت سطح چاپ یووی باال تر از دیگر روش های متداول چاپ 

  درصد رنگ ها ی متداول از حالل ها و  40مواد یووی از حالل ها و ترکیبات فرار تشکیل نشده اند. در صورتی که
ترکیبات فرار تشکیل شده اند. به همین دلیل حجم چاپ یووی پس از خشک شدن کاهش نمی یابد. در نمودار زیر درصد 

 است:ترکیبات رنگ یووی و رنگ پایه حالل نشان داده شده 
 

 

 (UV Curingفرایند کیورینگ رنگ یووی )
( داخل رنگ واکنش نشان  photoinitiatorزمانی که رنگ یووی در مجاورت اشعه فرا بنفش قرار میگیرد، فوتونیشیتر های )

نقشی ندارند چرا ( solventمیدهند و از حالت مایع به حالت جامد همچون شبکه پلیمری تبدیل می شوند. در این فرایند حالل ها )
( میشود، در نتیجه حجم الیه رنگ کاهش نمیابد. در مقابل رنگ های پایه حالل و پایه cureکه رنگ خشک نمی شود بلکه کیور )

 درصد حجم الیه رنگ کم می شود.  40آب طی یک فرایند تبخیر خشک میشوند که در این فرایند تقریبا 
 

 



 الیه رنگ یووی میگذارد: طول موج های متفاوت اثرات مختلفی بر
 UV-V (400-450 nm( همانطور که از نام : )UV Visible بر می آید  این طیف جزء نور های مرئی اشعه فرابنش )

می توان برای  UV-Vمحسوب می شود که نفوذ زیادی دارد و برای الیه های ضخیم مناسب است. از جمله کاربرد های 

 ( در صنایع چوب نام برد. varnish( وارنیش ها )curingکیورینگ )

 UV-A (370-400nm( مناسب برای کیورینگ : )curing. چاپ های تو پر تر همچون چاپ سیلک اسکرین ) 

 UV-A (315-370nm.مناسب برای الیه های چاپی نسبتا نازک مانند چاپ فلکسو و افست : ) 

 UV-B/UV-C  ترکیب این دو پرتو با :UV-A   .برای کیورینگ سطح رویی الیه ی چاپ بکار می رود 

 

 مشخصات اشعه فرابنفش
( یک شکل از اشعه الکترو مغناطیسی است. در نمودار زیر طیف اشعه های الکترومغناطیسی نشان داده شده است UVفرابنفش )

که با توجه به گستره ی طول موج شان دسته بندی شده اند. همانطور که در نمودار زیر مشخص است گستره طول موج نور مرئی 
 بخش کوچکی از طیف الکترومغناطیسی را تشکیل میدهد. 

  

 

( معموال  در تعریف نور بکار می رود، اما در این مقاله از کلمه ی نور برای توصیف اشعه های مرئی Radiationواژه اشعه )

 استفاده می شود.     و فرابنفش
ن از دیدگاه علمی نور هر دوی رفتارهای موجی و ذره ای را از خود نشان میدهد و بصورت بسته های کوچک انرژی به نام فوتو

(photons  . با طول موج و فرکانس مشخصی حرکت میکند ) 
 

تقسیم میشود،  UVCو  UVA ،UVBگستره نور یووی با توجه به ارتباطی که با سالمت انسان و محیط زیست دارد به سه دسته ی 

ی روی پوست انسان که در نمودار زیر گستره طول موج هر کدام نشان داده شده است. هرکدام از این سه دسته اثرات متفاوت
میگذارند که دانستن آن از لحاظ ایمنی و سالمت برای کسانی که در محیط هایی با نور یووی مشغول به کار هستند حائز اهمیت 

 است:
 UVA(315-400 nm)  .موجب تغییر رنگ پوست و برنزه شدن آن می شود : 

 UVB (280-315 nm) است منجر به سرطان پوست شود.: موجب آفتاب سوختگی می شود که سرانجام ممکن 

 UVC (100-280 nm)، از آنجایی که این طیف از نور یووی جذب پروتئین :RNA  وDNA  میشود بسیار خطرناک است

بسیار موثر در غیر فعال سازی  UVCو می تواند منجر به تغییر ناگهانی سلول ، سرطان و/یا مرگ سلول شود. گستره 

 از این رو گاهی طیف ضد باکتری نیز خوانده میشود . باکتری ها و ویروس ها می باشد

( تقریبا جذب تمامی مواد حتی آب و هوا )به غیر از نیتروژن ( میشود، از این رو Vacuum Ultraviolet) VUVطیف نور 

 فوتون های این طیف فقط در فضای خلع می توانند عبور کنند.  

 

 

 



 آنمبانی ساختار المپ یووی و نحوه ی عملکرد 
بطور کلی ساختار المپ یووی متشکل شده ازحباب المپ از جنس کوارتز، الکترود ها ی طرفین، جیوه و گاز آرگون / زنون 

 درون حباب المپ  و دو سر المپ که معموال از جنس سرامیک است.   

 

المپ یووی به این صورت روشن میشود که ابتدا ولتاژ قوی از 
طریق الکترود ها اعمال میشود ، دما و فشار گاز داخل المپ 
افزایش می یابد و باعث میشود جیوه و متال هالید داخل المپ 

 5000تبخیر شده و ایجاد قوس پالسما با دمای بسیار باال ) تقریبا 
یکند. در این شرایط است که اشعه ماورا درجه سانتی گراد( م

 بنفش به همراه دیگر اشعه های الکترو مغناطیسی آزاد میشوند.
  

نکته : زمانی که المپ خاموش میشود قبل از استارت مجدد المپ 
باید صبر کرد تا المپ خنک شود ، علت این امر این است که 
زمانی که حرارت المپ باال است اتم ها به سرعت در حرکت 
هستند که منجر به مقاومت باال در برابر حرکت الکترون ها می 

ر یک میز بیلیارد است شود. مثال ساده برای درک این نکته تصو
که توپ های رنگی در حرکتند و توپ سفید از میان آنها میخواهد 

 عبور کند.  
 

 دمای ایده آل المپ یووی
درجه سانتیگراد باشد. اگر سیستم تهویه  800و  600همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده ، دمای المپ میبایست مابین 

، جیوه و متال هالید داخل المپ از حالت گاز به مایع بر میگردد که منجر به افت ولتاژ و در  بیش از اندازه المپ را خنک کند
 نتیجه کاهش توان المپ میشود. )با چک کردن وضعیت ولتاژ این موضوع میتوان پی برد(

ستم تهویه یووی بسیار درجه برسد ، پایداری حباب المپ به خطر می افتد، از این رو تنظیم سی 850اگر دمای المپ به بیش از 
درجه می  800درجه و دمای ایده آل المپ های متال هالید  700حائز اهمیت است. بطور کلی دمای ایده آل المپ های جیوه ای 

 باشد. 
 

 

Imagine the cue ball 
passing through 
moving coloured 
balls on a pool table 

Reference 



 اشعه های ساطع شده از المپ یووی
-Redو همچنین نور مرئی و مادون قرمز ) UVA ،UVB ،UVCاشعه هایی که از المپ یووی ساطع می شوند شامل پرتو های 

infra درصد آن  30( می باشند. همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است از کل پرتو های ساطع شده از المپ یووی فقط

ل درصد کل پرتو ها را شام 55اشعه فرابنفش و مابقی مربوط به نور مرئی و مادون قرمز است که اشعه مادون قرمز و گرما 
 میشوند. 

 

 

 

 

 انواع المپ های یووی
(المپ های 1( در صنعت چاپ به کار میروند سه نوع هستند: Curingبطور کلی المپ های یووی که  برای فرایند کیورینگ )

 ( المپ های متال هاالید گالیوم3( المپ های متال هالید آهن 2جیوه 
  

 : (Mercury Lamp)المپ های جیوه ای  .1
انرژی را آزاد میکنند. رنگ  365nm  ،%100همان طور در نمودار نشان داده شده است ، المپ های جیوه ای در طول موج 

خشک می شوند، از این رو المپ  365nmها ، پلیمر ها و رزین هایی که در اروپا و آمریکا تولید میشوند معموال با طول موج 
 ع رنگ ها هستند.های جیوه ای مناسب برای خشک کردن این نو



 

 :(Iron Iodide Lamp)المپ های متال هالید آهن  .2
المپ های متال هالید المپ های جیوه ای هستند با اضافه شونده هایی که موجب باال بردن طول موج  خروجی المپ می شوند. 

افزایش یابد. این نوع المپ  380nmباعث می شود که خروجی المپ به طول موج  (Iron Iodide)اضافه شونده آیوداید آهن 
در ژاپن فروش باالیی دارد، علت آن استفاده از رنگ ها ، پولیمر ها و رزین هایی است که در آن ها فوتونیشیتر ها 

(photoinitiator)  380در مقابل اشعه یووی با طول موجnm  .واکنش نشان میدهند 
 

 :(Gallume Iodide Lamp)المپ های متال هالید گالیوم  .3
انرژی خروجی را داشته باشد. اشعه یووی با این طول موج  415nm  ،%100در طول موج  UVAگالیوم باعث می شود که 

توانایی نفوذ بیشتر را در سطح کار دارد و مناسب برای خشک کردن الیه های ضخیم تر همچون وارنیش ها در صنعت چوب می 
 باشد. 

 

 



 عمر مفید المپ یووی
یووی از خود ساطع می کنند . اما به مرور زمان که المپ  100زمانی که برای بار اول روشن می شوند ، %المپ های یووی 

کار می کند در صد یووی ساطع شده از المپ یووی کاهش می یابد. بطور کلی درصد یووی ساطع شده از المپ یووی تا زمانی 
ر این نقطه است که به اصطالح عمر المپ به پایان رسیده و دیگر برسد المپ توانایی خشک کنندگی کار را دارد و د 70که به %

( تولید کنندگان المپ های یووی بسیاری از تحقیقات خود را در این R&Dزمان تعویض المپ است. واحد های تحقیق و توسعه )

 زمینه انجام می دهند که این افت یووی در بازه زمانی طوالنی تری اتفاق بیافتد.  
کاهش شدت نور به تغییر کیفیت شفافیت کوارتز برمیگردد. به مرور که حباب المپ مات میشود ، درصد شدت عبور علت اولیه 

به دلیل بلند بودن طول موج آن ، از کوارتز حباب   UVAنور کم می شود. همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است ، 

 ل کوتاه تر بودن طول موج شان ،شدتشان سریع تر افت میکنند. به دلی UVCو  UVBالمپ راحت تر عبور می کند. اما 

نکته قابل توجه اینکه المپ ها ی یووی زمانی که عمرشان به پایان میرسد نمی سوزند بلکه روشن میشوند اما شدت یووی آنها کم 
 شده است، المپ هایی که بعد از مدتی می سوزند ، به دلیل اختالالت فنی می باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Reflectorsبازتابنده ها )
بازتابنده ها نقش بسیاری مهمی در نور تابیده شده بر سطح چاپ شونده دارند. در ایران متاسفانه توجه کمتری به باز تابنده ها می 

% نور تابیده شده به سطح چاپ شونده از طرف بازتابنده ها می باشد. تمیز نبودن بازتابنده ها یکی از 60شود در صورتی که 
می باشد. تمیز کردن دوره ای و تعویض بازتابنده ها هنگامی که کدر می شوند به باال نگاه داشتن   دالیل رایج خشک نکردن رنگ

 بازدهی سیستم یووی کمک میکند. 

 



( 1بازتابنده ها را میتوان به دو نوع تقسیم کرد که تولید کننده ها ی سیستم های یووی از یکی از این دو نوع استفاده میکنند. 
  (Dichroic Reflector)( بازتابنده های دایکرویک 2لومینیومی بازتابنده های آ

باز تابنده های آلومینیومی : این نوع بازتابنده ها معموال ورق های نازک آلومینیومی پولیش داده شده هستند که تقریبا همه  .1
ازتابنده بیشتر استفاده را منعکس می کنند. اکثر سازنده های سیستم های یووی از این نوع ب  IRی اشعه های یووی و 

 میکنند.  
( Dichroic( : این نوع بازتابنده ها از جنس شیشه دایکرویک )Dichroic Reflectorباز تابنده های دایکرویک )  .2

و حرارت را از خود عبور میدهد و فقط  اشعه یووی  IR( قرار دارد که اشعه coatساخته شده اند و روی آنها پوششی )
 این نوع بازتابنده ها برای سطح چاپ شونده هایی که به حرارت حساس هستند مناسب هستند.  را باز میتاباند. 

 
 

 

 

 مراقبت و نگهداری از المپ یووی
 رعایت نکاتی که در زیر توضیح داده شده ، به افزایش طول عمر و بازدهی المپ کمک میکند.  

 (Excessive Startsاستارت بیش از اندازه المپ )
کردن مکرر المپ از حالت سرد خودداری کنید. هنگامی که المپ استارت می خورد، فشار داخل المپ پایین میباشد. از روشن 

( از الکترود ها به داخل المپ پرتاپ می شود. این Tungstenدر طول این زمان عملکرد الکترود ها ضعیف است و تنگستن )
شده که منجر به خرابی نابهنگام المپ میشود. از این رو المپ می بایست وضعیت باعث ایجاد لکه های ناخالص در داخل المپ 

 در حالت توان باال استارت بخورد تا زمانی را که المپ در حالت استارت سپری میکند به حداقل برسد.
المپ کشیده استارت زدن مکرر المپ موجب تیره شدن زود هنگام دو سر المپ می شود، و به تدریج این سیاهی به داخل بدنه 

شده و در نهایت منجر به افت عمل کرد المپ میشود. به همین دلیل بهتر است تا آنجایی که امکان دارد کلیه کارهایی را که میبایست 
 یووی شوند به صورت سری در یک نوبت و با یک استارت به انجام برسند. 

  
 (Cooling System( و سیستم خنک کننده )Reflectorsچک کردن بازتابنده ها )

بازتابنده ها را چک کنید مطمئن شوید که تمیز باشند و اعوجاج بر اثر گرمای المپ نداشته باشند. تمیز کردن دوره ای و/یا تعویض 
بازتابنده ها جهت حفظ حداکثر بازدهی المپ و سیستم یووی ضروری است . جمع شدن جرم بر روی پره های فن جریان هوا را 

 ی شود خنک کردن سیستم به سختی صورت گیرد. کاهش داده و باعث م
زمانی که المپ خیلی داغ می شود ممکن است از وسط قوس پیدا کند یا منبسط شود که موجب افت ولتاژ و توان و در نتیجه کاهش 

 خروجی المپ می شود. 
تمیز کردن پره های فن سیستم یووی  خنک سازی را بهبود می بخشد و از قوس پیدا کردن المپ جلو گیری می کند. گاهی اوقات 

 المپ ها بطور نا محسوس قوس پیدا میکنند . از این رو بهتر است المپ ها را هر چند وقت یکبار بچرخانید.  
  

 (Install Lamps with Careدقت در نصب المپ )
برای طوالنی تر کردن عمر المپ ها ، هنگام نصب المپ از دستکش استفاده کنید تا چربی انگشتان روی بدنه المپ نشیند. استفاده 

 از دستمال آغشته به الکل برای تمیز کردن سطح المپ توصیه می شود. 
 


